
Oog voor gezondheid  
en maatschappij op school. 
Elke dag.
In het onderwijs wordt hard gewerkt aan het vormen van een vitale generatie. Je wilt hen voldoende 
kennis meegeven over vakken, maar zeker ook over de thema’s die zorgen voor een gelukkig en 
gezond leven. Juist in deze vormende fase kun je het verschil maken.  
365VitaalLeren ondersteunt het werk van docenten om onderwerpen als een gezonde levensstijl, 
respectvol met elkaar omgaan en maatschappelijk actuele thema’s nog meer onder de aandacht van 
leerlingen te brengen.



Alles begint 
met educatie
Alles begint met educatie. Want alleen met de juiste kennis 
kun je problemen voorkomen. Maar een middelbare scholier 
vertellen hoe je gezondere keuzes maakt of goed omgaat 
met de mensen om je heen is niet altijd makkelijk. 

Structurele aandacht is het sleutelwoord voor gedragsverandering. Gezonde 
keuzes en gedrag worden het best gestimuleerd door voor langere tijd het 
onderbewustzijn te prikkelen met de juiste boodschap. Zo krijgen leerlingen 
dagelijks een duwtje in de rug om verstandige keuzes te maken. Het ontbreekt 
een organisatie echter vaak aan de tijd en middelen om hier structureel 
aandacht aan te geven. 

Structurele aandacht 

Het merendeel van de informatie is tegenwoordig visueel. Dit komt door de opkomst van 
de mobiele telefoon en sociale media, waar een groot deel van de tijd van jongeren wordt 
doorgebracht.  De aandacht van de digitale generatie pak je het beste met visuele 
prikkels. Huidige voorlichtingsmethodes sluiten hier lang niet altijd op aan.

Visuele communicatie 

De basis voor een gezond leven begint al in je jeugd. Om leefstijlziekten als 
diabetes en obesitas geen kans meer te geven, is het cruciaal dat leerlingen 
weten wat een ongezonde leefstijl met hen doet. Maar ook mentaal welzijn is 
van groot belang. Er wordt steeds meer ingezet op preventie, vooral onder de 
jeugd. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Noodzaak van preventie 

Relevante trends 



Herhaling is het sleutelwoord van educatie en opvoeding. Bewustwording en goede gewoontes aanleren 
kost namelijk tijd. 365VitaalLeren geeft dagelijks aandacht aan belangrijke onderwerpen gedurende het hele 
schooljaar. Zo worden leerlingen dagelijks gestimuleerd om goede keuzes te maken.

Kracht van herhaling

365VitaalLeren neemt onderwerpen waar jongeren mee te maken hebben en vertaalt deze naar de 
belevingswereld van jongeren. Dit doen wij door de boodschap laagdrempelig en interactief te maken. Wij 
stimuleren leerlingen met onder andere handige tips en weetjes, prikkelende quizvragen, en uitdagende 
challenges. Dat alles verpakt in aantrekkelijke video’s. Zo worden abstracte onderwerpen heel concreet gemaakt.

Laagdrempelig & interactief

Binnen de Nederlandse kennisorganisaties is een schat aan wetenschappelijke kennis beschikbaar. 
365VitaalLeren heeft een samenwerking met deze organisaties om deze kennis te vertalen naar de 
schoolomgeving. Zo garanderen wij betrouwbare en onafhankelijke informatie.

Kennisorganisaties

Jongeren worden continu overspoeld met informatie. Het wordt steeds lastiger om de zin van de onzin te 
onderscheiden. Wetenschappelijke inzichten zijn betrouwbaar, maar niet altijd even toegankelijk. Daarom is het 
van belang dat deze informatie wordt omgezet in normale taal, die aansluit op de belevingswereld van jongeren.

Kennis

Dagelijks aandacht voor  
een gezonde & gelukkige toekomst



Zijn er bepaalde onderwerpen waar jij als 
school echt mee aan de slag wilt? Dat kan! 
Met initiatieven en lespakketten vanuit het 
Voedingscentrum en het Trimbos-instituut 
diep je een onderwerp zoals gezonde voeding 
en alcoholgebruik nog verder uit. 

Lespakketten

Iedere dag wordt laagdrempelige content 
getoond via een vitaliteitsscherm op jouw 
school. Wij stimuleren leerlingen met onder 
andere handige tips en weetjes, prikkelende 
quizvragen, en uitdagende challenges. Dat 
alles verpakt in aantrekkelijke afbeeldingen, 
animaties en video’s.

Dagelijks wisselende  
informatie

De informatie wordt weergeven op een portrait 
scherm waar veel leerlingen samenkomen. Dit kan 
bijvoorbeeld de kantine of het watertappunt zijn.

Vitaliteitsscherm

Bewustwording kost tijd. Daarom bieden we een 
communicatieplan gebaseerd op relevante 
themaweken en dagen. Zo krijgen leerlingen 
gedurende het hele jaar gevarieerde content te 
zien. Op deze manier prikkelen we continu het 
onderbewustzijn van scholieren, waardoor ze 
dagelijks een duwtje in de rug krijgen om hun 
gedrag positief te veranderen. 

Communicatieplan

Hoe bereiken  
wij de leerlingen  



Belangrijke thema’s  
visueel en toegankelijk

De volgende thema’s komen aan bod:

Goed in je vel zitten 
Lichamelijke fitheid 
Middelengebruik 

Jong geleerd is oud gedaan. Met kennis over een gezonde 
leefstijl kunnen jongeren zowel fysiek als mentaal een goede 
basis leggen in hun jeugd. Zo is de kans kleiner dat ze als 
volwassenen problemen gaan ondervinden. Daarom 
stimuleren wij leerlingen om gezonde keuzes te maken over 
onder andere de volgende onderwerpen: 

Gezondheid

Omgangsvormen 
Pesten 
Mediawijsheid

Op school leren jongeren niet alleen feitelijke kennis, maar 
wordt er ook aandacht besteed aan de sociaal-
maatschappelijke vaardigheden. Je wilt immers dat 
leerlingen in deze vormende fase de fundamenten bouwen 
om betrokken burgers te worden. 365VitaalLeren 
ondersteunt graag het werk van de docenten middels 
video’s die het onderbewustzijn van leerlingen prikkelen. Wij 
besteden onder andere aandacht aan:

Pedagogiek

Week Tegen Pesten 
Week van de Mediawijsheid 
Week van de Gezonde Jeugd 

Een goede manier om belangrijke onderwerpen onder de 
aandacht te brengen, is het inhaken op actualiteiten. Veel 
themaweken en -dagen zetten belangrijke onderwerpen in 
de schijnwerpers. Op school of in de les is dan ook een 
uitstekend moment om hiermee aan de slag te gaan. Het is 
een stimulans voor jongeren om er meer over te leren. 
Daarom bieden wij actuele content, offline communicatie 
en lespakketten van o.a.:

Actualiteit



Vergeet je 
telefoon niet  
op te bergen  
in de les

Rooster

Kom je ook  
naar onze  
open dag?

Je kunt ook content aanvragen. Wij zorgen ervoor dat dit tijdens de 
gewenste periode op de schermen draait. Eigen content wordt, waar 

mogelijk, ondersteund met content van kennisorganisaties.

Naast thema’s als gezondheid en actualiteit, wil je leerlingen ook bereiken met praktische 
zaken. Digitale schermen bieden hier een uitkomst. Via de software kun jij jouw eigen zaken 
op de schermen zetten, maar je kunt dit ook laten doen door ons supportteam. Denk hierbij 

aan roosterwijzigingen, informatie over open dagen en leertips. 

Bereik jouw leerlingen  
met praktische informatie



Hoe gaan 
wij te werk 

Op weg naar jouw vitalere school doorlopen wij 
samen de volgende stappen. 

Wat jouw school (kan) doen

Eigen content aanvragen bij het 365Support Team

Eigen content op de schermen zetten

Een content team tot jouw beschikking, dat vijf dagen per week klaarstaat 
om jouw belangrijke boodschappen om te vormen naar duidelijke animaties

Vergrote zichtbaarheid voor praktische schoolzaken

Dagelijks wisselende content voor leerlingen gebaseerd op de laatste 
wetenschappelijke inzichten van Nederlandse kennisorganisaties

Goed beveiligde software voor het vitaliteitsscherm

Een groot portrait vitaliteitsscherm met gratis installatie

Een op maat gemaakt communicatieplan voor een 
heel schooljaar aan de hand van actuele themadagen

Wat jouw school krijgt



Vragen? Bel ons 
070 219 7260

Stuur een mail 
info@365vitaalleren.nl

Kom langs 
Binckhorstlaan 36 M2-47 

2516 BE Den Haag

Volg ons 

Nieuwsgierig?  
Wij laten je graag alle 
mogelijkheden zien.

Plan een demo Daniel en Revan staan voor je klaar!Of via info@365vitaalleren.nl

Oog voor vitaliteit op school. Elke dag. 

https://365vitaalleren.nl/afspraak/
https://www.linkedin.com/company/365vitaalleren/

